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نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا
تاریخ دریافت1400/12/20 :

تاریخ پذیرش1401/1/21 :
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مهدیه شهرابی فراهانی

مقالۀ پژوهشی
چکیده
گردشگری مذهبی ،بهمنزلۀ یکی از قدیمیترین سفرها ،به واقعیتی اجتنابناپذیر برای ایجاد آرامش و رهایی از
اضطرابهای زندگی جامعۀ صنعتی تبدیل شده است .جهان ،در اواخر سال  ،2019با بیماری کرونا دست به گریبان
شد و صنعت گردشگری با محدودیتهای بیشماری مواجه شد .سفر بهصورت مرسوم و پیشین انجام نشد و ،در این
شرایط ،استفاده از ابزارهای الکترونیک در صنعت گردشگری بهسرعت موردتوجه واقع شد .با توجه به شیوع کرونا و
ممنوعیت سفر ،تابآوری به مفهوم تأکید بر تحمل فشارها و شرایط بحرانی اهمیت مییابد .در این تحقیق که به شیوۀ
توصیفی و پیمایشی با هدف بررسی نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا انجام شده است و با
توجه به شرایط و محدودیتها در سال  1399و همچنین در دسترسنبودن جامعۀ آماری ،از روش نیمهآزمایشی
استفاده شد .این روش با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد تا تأثیر بازدید مجازی در تابآوری هر دو گروه ارزیابی
شود .مؤلفههای تأثیرات معنوی ،کنترل ،پذیرش تغییر مثبت ،اعتماد به غرایز فردی و تحمل آثار منفی و تصور از
شایستگی و صالحیت فرد فرضیههای تحقیق را مبنی بر نقش بازدید مجازی مذهبی در تابآوری در دوران کرونا
شکل دادند و آزموده شدند .قبل از شرکت در زیارت مجازی ،در ابتدا ،از هر گروه پیشآزمون گرفته شد .در گام بعد،
افراد گروه آزمایش مداخله ،در طی یک ماه ،چهار بار به زیارت مجازی کربالی دعوت شدند که این زیارتها هر
هفته و بهمدت  15دقیقه انجام شد ،اما گروه کنترل شامل هیچگونه مداخلهای نشدند .در پایان ،طرح پسآزمون برای
اندازهگیری میزان تابآوری افراد انجام شد .آزمون فرضیات نشان میدهد که ،در شرایط حاضر ،گروه آزمایش
تابآوری بیشتری از گروه کنترل دارد.
واژگان کلیدی :گردشگری مذهبی ،بازدید مجازی ،تابآوری ،بیماری کرونا

____________________________
 .1دکتری تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ،مدیر ادارۀ تحقیق و توسعۀ پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی؛
mahdieh.shahrabi@yahoo.com
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همزمان با پدیدارشدن بیماری کوو ید 119-در جهان ،عالوه بر

روان دارد .ازطرفی ،یکی از عوامل مؤثر در آن شرایط اجتماعی

درنظر گرفتن موضوع سالمتی و بهداشت ،باید به این بیماری

رفاهی و منطقهای است که فرد در آن زندگی میکند .لذا ،بهنظر

بهمنزلۀ واقعیتی روانی ـ اجتماعی نگریﺴته شود .کوو ید19-

میرسد عوامل اجتماعی مربوط به جامعه و بهرهمندی از

انﺴان را وادار به قرنطینۀ خانگی کرد و احﺴاس ناامنی را در خانه

امکانات رفاهی و ،به عبارتی ،زندگی در مناطق دارای امکانات

به او چشاند .احﺴاس ترس ،اضطراب ،هیجانات منفی،

تأثیر بﺴزایی در تابآوری افراد دارد (سیما راصل و همکاران،

طردشدگی ،ناامیدی ،هراس ،دلزدگی ،سایههای هولناک،

 .)۱۳۸۹تابآوری توانایی بازگشت به عقب و بهبود یا انطباق

دلتنگی ،ترس ازدست دادن نزدیکان ،ترس پایان زندگی،

موفق در مواجهه با آسیب یا مانع است و عوامل محافظتی نقش

احﺴاس تنهایی ،تصاو یر هولانگیز زندگی ،فرار از واقعیت،

بلوکهای ساختاری تابآوری را برای توانمندکردن فرد با هدف

مقابله با قرنطینه ،احﺴاس شرم و عذاب وجدان ،احﺴاس

غلبه بر عوامل فشارزای زندگی ایفا میکند (مؤمنی و همکاران،

محرومیت ،دغدغههای شغلی و تحصیلی از جمله حاالتی

 .)۱۳۸۸مفهوم تابآوری ،نهتنها افزایش قدرت تحمل و

روانی هﺴتند که انﺴان با آن مواجه شده است (سلگی و

سازگاری فرد در برخورد با مشکل است ،بلکه حفظ سالمت

همکاران .)1399 ،ازاینرو ،بﺴیاری از مراکز و سایتهای

روان و ارتقای آن را نیز بیان میکند .تابآوری به افراد توانایی

گردشگری با ممنوعیت و محدودیت حضور گردشگر مواجه

میبخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبهرو

شدند .پس از تدو ین و ارائۀ پروتکلهای بهداشتی ،حضور در

شوند ،بدون اینکه دچار آسیب شوند ،و حتی این موقعیتها را

صحنهای سایتهای مذهبی در کشور امکانپذیر شد و

فرصتی برای رشد و ارتقای شخصیت خود استفاده کنند

سایتهای مذهبی میزبان تعداد محدودی از گردشگران در

(همان).

صحنها و فضاهای باز شدند .گردشگری ،عالوه بر اینکه

لوافان ( )1400به تحلیل رو یکرد تابآوری هوشمندانه

میتواند در توسعۀ اقتصادی و سایر فعالیتهای سیاسی و

در مقابله با بحران کوو ید 19-در صنعت گردشگری پرداخته

اجتماعی جوامع انﺴانی مؤثر باشد ،نقش بﺴزایی در روحی و

است .در این میان ،تابآوری صنعت بررسی کرده و ابزارهای

روان انﺴان دارد .مطالعات حاکی از این مطلب است که

هوشمند را یکی از سازوکارهای مؤثر در سازمانهای مقابله با

فعالیتهای گردشگری میتواند در تحقق نیازهای زیﺴتی،

بحران در فعالیتهای صنعت گردشگری بیان کرده است .در

احﺴاس امنیت ،تعلق اجتماعی ،احترام و تعالی انﺴانی تأثیر

تحقیقات مشابه خارجی نیز ،میتوان به مطالعات نوراشید و

مثبتی داشته باشد و درنهایت به کﺴب رضایت درونی و سالمت

چین ( )2021اشاره کرد که تابآوری را در یک مقصد

روانی فرد منجر شود .انﺴان بهدلیل ماهیت انﺴانی نیازهایی

گردشگری با تأکید بر صنعت حملونقل بررسی کردهاند.

روانی دارد که گردشگری میتواند در این میان تأثیر بﺴزایی در

درخصوص اهمیت مذهب و تابآوری نیز میتوان به تحقیق

تحقق نیازها و انگیزههای روانی انﺴان داشته باشد ( Simkova,

نادی راوندی و صدیقی ارفعی ( )1394اشاره کرد که به بررسی

.)2014

نقش مذهب و معنو یت در ارتقای تابآوری و سالمت روان

در این میان ،تابآوری فرایند مقابله و سازگاری

پرداختهاند .تابآوری با جهتگیری مذهبی درونی رابطۀ مثبت

موفقیتآمیز در برابر شرایط چالشبرانگیز و تهدیدکنندۀ زندگی

معنیدار و با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ منفی معنیدار

است .به عبارتی ،نوعی سازگاری مثبت در برابر شرایط ناگوار

دارند .همچنین ،بین دانشجو یـان دختر و پﺴر در جهتگیری

است و ایجاد تقو یت آن در انﺴانها ،باالخص از زمان کودکی،

مذهبی و تابآوری تفاوت معنیداری وجود ندارد .درمجموع،

تأثیر بﺴزایی در سازگاری با شرایط گوناگون زندگی و سالمت
____________________________
1. COVID-19
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تحقیقات نشان میدهد گردشگری تأثیرات سودمندی در باورها

و درنتیجه ارتقای سالمت روان افراد فراهم میکند.

و نگرش افراد به زندگی دارد ،بهو یژه اماکن معنوی نقش

محﺴوب میشوند که موجبات آرامش و تﺴکین افراد را فراهم

زندگیهای مدرن امروزی داشته و امید افراد را به زندگی افزایش

میکنند .گردشگری مذهبی یکی از مهمترین گونههای

میدهد .تخمین زده شده است که ساالنه حدود  ۲۴۰میلیون

گردشگری بهشمار میرود که میتواند در ایجاد و بهبود

نفر به سفرهای زیارتی میروند .بیشک این رشد در سالهای

تابآوری افراد سودمند و نتیجهبخش باشد .ازآنجاییکه افزایش

اخیر هم ادامه دارد .امروزه ،با توجه به اینکه دنیای ماشینی و

تابآوری برای تحمل فشار در شرایط سخت بیماری کرونا مهم

فراصنعتی تمام ساختارهای کالن و خرد حوزۀ زندگی اجتماعی

و ضروری بهنظر میرسد ،سفر بهمثابۀ فعالیت و الزام زندگی

را تحتتأثیر قرار داده است ،افراد برای رفع آثار ناشی از

اجتماعی میتواند مفید واقع شود .شرایط بحرانی بیماری کرونا
فرصت استفاده از ابزارهای ّفناورانه را بیشازپیش فراهم کرد.

فشارهای روحی و روانی عصر صنعتی نیازمند فراغت و
استراحت هﺴتند .بر این مبنا ،گردشگری و سیاحت (از جمله

ازاینرو ،با توجه به فشارهای ناشی از بیماری در دوران قرنطینه،

گردشگری مذهبی) میتواند تجربهای برای بازیابی روانی و

بهرهمندی از فضای مجازی تحلیل و بررسی شد .بدینصورت،

لذتبردن از فضای معنوی برای گردشگرانی که به گردشگری

این دیدگاه وجود دارد که بازدید از مکان مذهبی ،حتی به شکل

مذهبی عالقهمند هﺴتند و این نوع سفر را انتخاب میکنند بﺴیار

مجازی و با استفاده از ابزارهای الکترونیک ،میتواند نقشی

مهم است و به آرامش روحی آنها کمک کند .بنابراین ،یکی از

مؤثر در تابآوری افراد در دوران کرونا ایفا کند .ازاینرو ،سؤال

راههای تقو یت معنو یت و ارتباط با معبود زیارت است .زائرانی

اصلی تحقیق این است که بازدیدهای مذهبی چه نقشی در

که به شهرهای زیارتی سفر میکنند و در اماکن مقدس از طریق

تابآوری افراد در دوران کرونا دارند.

زیارتنامه خواندن ،رازونیاز ،دعا ،ثنا و غیره با معبود خود

مروری بر مفاهیم نظری
گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی سفرهایی را دربر میگیرد که با هدف بازدید
از اماکن مقدس مانند زیارتگاهها ،مقبرهها و آرامگاهها،
عبادتگاهها (مانند مساجد ،کلیسا ،کنیسه و معابد بودایی) و
سایر اماکن مذهبی انجام میشود .اغلب بیان میکنند هدف
اصلی در این سفرها تزکیۀ نفس و دستیابی به آرامش و حاالت
معنوی است (ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی:1397 ،
 .)207جﺴتوجوی حقیقت و روشنگری و کﺴب تجربۀ
ارزشمند آمیخته با شئون الهی و مقدس ،انﺴانها را بر آن
میدارد تا به مکانها و مقاصدی سفر کنند که از فضای زندگی
مادی و روزمره فراتر است (شهرابی فراهانی .)1397 ،در دنیای
مدرن امروز ،گردشگری مذهبی بهمنزلۀ راهحل و روش رفع
مشکالت و مﺴائل ناشی از زندگی امروزی مطرح شده است.
در اروپا ،اغلب افراد با هدف بهبود باورها و تﺴکین رنجها و
ناراحتیهای خویش به اماکن مذهبی سفر میکنند .نتیجۀ

خلوت میکنند احﺴاس میکنند که با خدای خود رابطهای
معنوی برقرار کردهاند و به او نزدیکتر شدهاند (ایمانی خوشخو
و شهرابی فراهانی.)248 :1397 ،
تابآوری
موضوع تـابآوری در حوزههای روانشناسی تحولی،

نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا

جاذبههای مذهبی از جمله مکانهای گردشگری

عمدهای در کاهش اضطراب و افﺴردگی و فشارهای ناشی از

روانشناسی خانواده و بهداشت روانی مطرح شده است و هـر
روز بـر شـمار پژوهشهای مرتبط با این موضوع افزوده
مـیشـود

(et al., 2006

 .)Campbell-sillsبررسیهای

روانشناسان نشـان داده است کـه ،بـین رویـدادهای تـنشزا و
اختالالت روانشناختی ،عوامل تعدیلکنندهای وجـود دارند
کـه موجب میشوند این رو یـدادها تـأثیر متفـاوتی بـر افـراد
داشـته باشند .یکی از این و یژگیهـا تـابآوری اسـت
(شفیعزاده .)1391 ،تابآوری بهمعنای نبود عوامل خطر
نیﺴت ،بلکه بهمعنای حضور عوامل حمایتی است و عوامل
حمایتی به فرایندها و سازوکارهایی اطالق میشود که به
پیامدهای مطلوب مربوط هﺴتند .عوامل حمایتی کانون توجه
109

مطالعاتی است که درزمینۀ تابآوری انجام میشود ( Jackson,

سازگاری با تنش و آسیب را اندازه میگیرد .کانر و دیویدسون

.)2008

تابآوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیﺴتی روانی در

تعریف راتر ( )1987از تابآوری این است که تابآوری

شرایط خطرناک بیان میکنند .آنها تابآوری را تنها پایداری در

یعنی واکنش افراد متفاوت به موقعیتهای دشوار و نحوۀ مقابله

برابر شرایط تهدیدکننده قلمداد نمیکنند ،بلکه شرکت فعال فرد

با آنها است .بنابراین ،فرد تابآور موقعیت ناگوار را به شیوۀ

در محیط را مهم میدانند .این مقیاس ابزاری چندبعدی است و

مثبتتری پردازش میکند و خود را برای رویارو یی با آن توانمند

پنج عامل شایﺴتگی شخصی /استحکام ،2اعتماد به غرایز
3

قلمداد میکند .به عبارتی ،تابآوری را انطباق مثبت در برابر

شخصی /تحمل عواطف منفی ،پذیرش مثبت تغییر روابط

فشارها و سختیها ( ،)Singh & Yu, 2010بازگشت به تعادل

( & Connor

ایمن 4،کنترل 5و معنویت 6را شامل میشود

اولیه یا رسیدن به تعادلی در سطح باالتر (،)Kumpfer, 1999

2003

نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی و شناختی

مدل آنتونوفﺴکی 7است که سه جزء را دربر میگیرد:

(1991

 .)Davidson,یکی دیگر از مدلهای تابآوری فردی
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 ،)Garmezy,کنارآمدن موفقیتآمیز با عوامل

 -1فهمپذیری :حدی که در آن فرد جهان را منظم و

اضطرابزا و موقعیتهای دشوار ( Mccubbin & Mccubbin,

مشکالتی را که با آن روبهروست قابلفهم و روشن درک میکند.

 ،)1996فرایند پویای انطباق مثبت با تجربههای تلخ و ناگوار

 -2مدیریتپذیری :حدی که در آن فرد معتقد است منابع

( ،)Masten, 2001ویژگی خوداصالحگری و انـعطافپذیری

موردنیاز برای فائقشدن موفقیتآمیز بر مشکالت را یا خود در

بشر ( )Connor & Davidso, 2003و توانایی بازیابی افراد پس

اختیار دارد یا در اختیار دیگرانی است که بر آنها متکی است.

از تجربۀ حوادث ناراحت کننده و چالشبرانگیز میدانند

 -3معناداری :حدی که در آن فرد احﺴاس میکند

( .)Keye & Pidgeon, 2013تابآوری ،که درحقیقت ظرفیت

مشکالت و نیازهایی که بهواسطۀ زندگی پدید میآیند،

و توانایی افراد برای استقامت در برابر شرایط دشوار است ،با

چالشهایی هﺴتند که ارزش درگیرشدن با آنها وجود دارد

حفظ سالمت روانی و بهز یﺴتی افراد و ارتقای آن رابطه دارد

(.)Antonovsky, 1987

( .)Weiss, 2008درمجموع ،میتوان تابآوری را شامل حفظ

همدال و همکاران ( ،)2001در نتایج تحقیقات خود،

آرامش در شرایط تنشزا و اضطرابزا ،انعطافپذیری در

مقیاسی  43گویهای ساختند که شامل پنج مؤلفۀ شایﺴتگی

مواجهه با موانع ،اجتناب از راهبردهای فرسایشی ،حفظ

فردی ،شایﺴتگی اجتماعی ،ساختار فردی ،حمایت اجتماعی و

خوشبینی و احﺴاسات مثبت به هنگام دشواریها و

انﺴجام خانوادگی است .برخی تابآوری را نقطۀ مقابل

خالصشدن از موانع درونی دانﺴت .افراد تابآور درجههایی

آسیبپذیری بهشمار آوردهاند و آن را تا حدی و یژگی شخصیتی

از سالمتی و استقالل را نشان میدهند .آنها قادرند بهتنهایی

و متأثر از عوامل محیطی دانﺴتهاند (.)Carlton et al., 2006

فکر کنند و آن را عملی سازند و ،وقتی از محیط خود انتقاد

ازاینرو ،میتوان آن را از طریق آموزش ارتقا داد و به افراد کمک

دارند ،قادر هﺴتند که نظر خود را به دیگران انتقال دهند .آنها

کرد تا با رو یدادها و واقعیتهای ناخوشایند زندگی مثبت و

احﺴاسات خوبی به اطرافیان دارند و تواناییهایشان را برای

.)O’connor

تغییردادن محیط باور دارند
.)2006

( Bogar & Hulse‐Killacky,
1

مقیاس تابآوری کانر ـ دیو یدسـون از جمله مهمترین
معیارهای سنجش تابآوری بهشمار میرود که توانایی

کارآمد رو یارو شوند

(& Batcheller, 2015

برخی عوامل تأثیرگذار در تابآوری را نظامهای اعتقادی،
مذهب و دین ،نظمدهی هیجانی ،امیدواری و خصوصیات
فردی و محیطی بیان کردهاند (صفارینیا و بازیاری میمند،
.)1391

____________________________
)1. Conner-Davidson (CD-RISC
2. Personal competence/tenacity
3. Trust in ones instincts/tolerance of negative affects
4. Positive acceptance of change/secure relationships
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5. Control
6. Spirituality
)7. Security Operations Center (SOC

بیمار ی کرونا

اضطرابزا بوده است .اطالعات ناچیز دربارۀ این بیماری نیز

بیماری واگیردار و کشندۀ ریوی ـ تنفﺴی ،که در مجامع

اضطراب را تشدید میکند (.)Bajema et al., 2020

بینالمللی «کرونای جدید» و و یروس کوو ید 19-نامیده شده
است ،با نام کرونا شناخته میشود .این بحران ،عالوه بر مرگ
صدهاهزار نفر ،به قرنطینۀ بﺴیاری از شهرها و کشورهای دنیا،
تعطیلی طوالنیمدت بﺴیاری از سازمانها ،اخالل و مشکل در
تولید بﺴیاری از کاالها ،تغییرات اساسی در الگوهای مصرف و
تولید و تغییرات اساسی در الگوهای روابط در سطح فردی،
بینفردی ،سازمانی ،ملی و بینالمللی منجر شد

( WHO,

.)2020
و یروس کرونا را نمیتوان صرفا امری بهداشتی قلمـداد
کرد و آن را بــه مﺴـئلهای پزشــکی تقلیــل داد ،بلکــه بایــد
بــه ایــن بیماری را واقعیـتی روانی ـ اجتماعی دانﺴت.
سیاسی و اجتماعی ،باید بــه تهیۀ راهنماها و پروتکلهای
مناسب مبادرت کرد .کوو ید 19-انﺴان را وادار به قرنطینۀ
خانگی کرد و احﺴاس ناامنی را در خانه به او چشاند .انﺴان از
ماندن در خانه احﺴاس خفگی میکند و نمیداند با این فاجعه
چگونه کنار بیاید .احﺴاس ترس ،اضطراب ،هیجانات منفی،
طردشدگی ،ناامیدی ،هراس ،دلزدگی ،سایههای هولناک،
دلتنگی ،ترس ازدست دادن نزدیکان ،ترس پایان زندگی،
احﺴاس تنهایی ،تصاو یر هولناک زندگی ،فرار از واقعیت،
مقابله با قرنطینه ،احﺴاس شرم و عذاب وجدان ،احﺴاس
محرومیت ،دغدغههای شغلی و تحصیلی ،دغدغۀ معاش،
جنگ و نزاع درونی و مواجهه با خود برای بازیابی احراز هو یت
از جمله حاالتی روانی هﺴتند که کرونا انﺴان جامعۀ جهانی را
با آن مواجه کرده است (سلگی و همکاران .)1399 ،عالئم
روانی و جﺴمانی اضطراب کرونا با نشانگان جﺴمانی،
افﺴردگی و اختالل در کارکرد اجتماعی رابطۀ مﺴتقیم دارد
(علیپور و همکاران .)1398 ،اضطراب دربارۀ بیماری کرونا
شایع است و بهنظر میرسد بیشتر بهدلیل ناشناختهبودن و ابهام
افراد در شناخت این و یروس است .ترس از ناشناختهها ،که
ادراک ایمنی را در انﺴان کاهش میدهد ،همواره برای بشر

کرده و ،چون هنوز علم پزشکی نتوانﺴته راه درمانی مناسبی پیدا
کند و بحثهای پیشگیری نیز بر دوری همگی از جامعه و
فضای کﺴبوکار و وسایل حملونقل عمومی تأ کید دارد،
خواهناخواه چنین فضایی شکل میگیرد .عالئمی مانند ترس و
اضطراب ،چه در مردم عادی و چه در کادر درمانی ،در این
شرایط افزایش مییابد که همین امر باعث تضعیف سیﺴتم
ایمنی در برابر ابتال به بیماریهای و یروسی میشود (محدث
اردبیلی و همکاران .)1398 ،اجرای سیاستهای بهداشتی
قرنطینه و اعمال محدودیتها در سطح جامعه موجب بروز
تأثیرات منفی روانشناختی میشود .ترس از بیماری ،ترس از
مرگ ،انتشار شایعات و اخبار غلط ،تداخل پیشآمده در
فعالیتهای روزمره ،محدودیت عبورومرور ،کاهش ارتباطات
اجتماعی ،بروز مشکالت شغلی و مالی و عوامل دیگر سالمت
روانی جامعه را تهدید میکند که مهمترین عامل تهدید را
اضطراب بیان میکنند؛ چراکه آشفتگی و ترس از بیماری افراد
سالم را نیز تحتتأثیر اضطراب قرار میدهد

( Fischhoff,

 .)2020واکنشهای اضطرابی معموال همراه با ترس و دلهرۀ
دائمی است که گاهی همراه با حمالت هراس در فرد دیده
میشود .فرد در این شرایط گاهی احﺴاس میکند که دنیا در
حال تمامشدن است .بیخوابی ،تپش قلب ،دل بههمخوردگی،

نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا

بنابراین ،بـا شناسایی ابعاد گوناگون فرهنگــی ،روانشناختی،

ناشناختهبودن بیماری کرونا نوعی ترس را در دنیا ایجاد

احﺴاس تنگی نفس ،تعریق ،سرد و گرمشدن ،از عالئم شایع
بدنی همراه با اضطراب است (غفارزاده رزاقی.)1399 ،
پاسخهای شناختی و رفتاری افراد مبتال به و یروس کرونا در
شرایط پرفشار به آمادگی روانی و حمایتهای اجتماعی
کﺴبشده بﺴتگی دارد ( .)Malta et al., 2020از نظر شناختی،
فقط عوامل فشارزای روانیای که شخص متحمل میشود مهم
نیﺴتند ،بلکه مهم نحوۀ ادراک فرد از فشار روانی است که
سالمتی وی را تحتتأثیر قرار میدهد (.)Bukhari et al., 2016
تمامی مطالعاتی که اختالالت روانشناختی افراد در قرنطینه را
بررسی کردهاند نشانههای زیادی از آسیب روان مثل اختالل
هیجان ،افﺴردگی ،اضطراب ،کاهش خلق ،تحریکپذیری،
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بیخوابی ،کاهش توجه ،اختالل اضطراب بعد از سانحه ،خشم

کرونا در پاییز سال  1399در شهر تهران است که ،با رضایت و

و کرختی عاطفی را گزارش کردهاند (.)Wang et al., 2011

آگاهانه ،داوطلب شرکت در این پژوهش بودند .برای برآورد
حجم نمونه ،از نوموگرام بلند ـ آلتمن استفاده شده که ،براساس

روش تحقیق
این تحقیق ،از نظر هدف ،کاربردی و ،از نظر روش ،توصیفی
است .شیوۀ جمعآوری اطالعات تحقیق به روش مطالعات
کتابخانهای و پیمایش است که از پرسشنامه برای جمعآوری
دادههای میدانی برای پاسخ به سؤال تحقیق استفاده میشود.
ابزارهای گردآوری دادهها و اطالعات تحقیق پرسشنامۀ مقیاس
تابآوری کانر ـ دیو یدسـون است .مقیاس تابآوری
کانر ـ دیو یدسـون در سال  2003توسط کانر و دیو یدسون در
ایاالت متحدۀ امریکا برای اندازهگیری تابآوری طراحی شد و
دارای  25عبارت است که ،براساس تحلیل عاملی انجام شده،
پنج زیرمقیاس شامل «تأثیرات معنوی» ( 2عبارت)،
«خودکنترلی» ( 3عبارت)« ،پذیرش مثبت تغییر» ( 5عبارت)،
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

«اعتماد به غرایز فردی و تحمل تأثیرات منفی» ( 7عبارت) و
«تصور از شایﺴتگی و کفایت فردی» ( 8عبارت) تعیین شده
است .تأثیرات معنوی اشاره به باورها و اعتقادات معنوی فرد و
ایمان و توکل وی در زندگی اشاره دارد .خودکنترلی فرد به میزان
تﺴلط بر شرایط پیشآمده و موقعیتهای گوناگون زندگی اشاره
میکند .انعطافپذیری و میزان پذیرش و درک شرایط پیش رو به
پذیرش مثبت تغییر از سوی فرد اشاره دارد .درست فکرکردن،
حفظ تمرکز و کنارآمدن با شرایط اضطرابزا با تکیه بر قدرت
فردی میزان اعتماد به غرایز فردی و تحمل تأثیرات منفی را نشان
میدهد .تصور از شایﺴتگی و کفایت فردی نیز مأیوسنشدن در
برابر فشارها و همچنان توانایی انجام فعالیت را در شرایط
سخت بیان میکند

(& Davidson, 2003

 .)Connorروش

نمرهگذاری مقیاس براساس طیف لیکرت از صفر (کامال
نادرست) تا چهار (همیشه درست) است و برای اندازهگیری
تابآوری یک نمرۀ کل محاسبه میشود که حداکثر نمره  100و
حداقل صفر است که نمرۀ باالتر تابآوری بیشتر را نشان
میدهد .همﺴانی درونی (آلفای کرونباخ) مقیاس تابآوری
کانر ـ دیو یدسـون  α = 0/80تأیید شده است.
جامعۀ آماری شامل افراد بزرگسال در معرض بیماری
____________________________
1. Bland-Altman’s nomogram
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1

خطای نوع اول ( 5درصد) و خطای نوع دوم (10درصد) و
اختالف استاندارد محاسبهشده ،در هر گروه  20و مجموعا 40
نفر برآورد شد .شیوۀ انتخاب نمونه در این تحقیق بدینصورت
بود که ،به روش نمونهگیری در دسترس ،نمونهای شامل  40نفر
از افراد بزرگسال در معرض بیماری کرونا ،که براساس صفاتی
چون اعتقادات دینی و مذهبی ،انجام فرائض دینی و سطح طبقۀ
اجتماعی و اقتصادی همتراز شدند ،در پاییز سال ،1399
داوطلبانه انتخاب و به شیوۀ کامال تصادفی در دو گروه (کنترل و
آزمایش) 20 ،نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه کنترل،
قرار گرفتند .مالکهای ورود به پژوهش شامل عدمامکان
قرنطینۀ مطلق ،نداشتن امکانات پزشکی خاص همچون
استفاده از دارو یی خاص ،تجهیزات پزشکی ،نداشتن بیماری
جﺴمی حاد و مزمن و اعالم رضایت و آمادگی برای شرکت در
پژوهش بود .همچنین ،مالکهای خروج از پژوهش شامل
داشتن بیش از دو جلﺴه همکارینکردن و انجامندادن تکالیف
مشخصشده و بیتمایلی به ادامۀ حضور در فرایند انجام
پژوهش بود که خوشبختانه هیچکدام از اعضای نمونه از
پژوهش خارج نشدند .قبل از شرکت در زیارت مجازی ،در
ابتدا ،از هر گروه پیشآزمون گرفته شد .در گام بعد ،افراد گروه
آزمایش مداخله در طی یک ماه ،چهار بار ،به زیارت مجازی
کربالی دعوت شدند که این زیارتها هر هفته و بهمدت 15
دقیقه اجرا شد ،اما گروه کنترل شامل هیچگونه مداخلهای
نشدند و در پایان طرح پسآزمون برای میزان تابآوری افراد
انجام شد.
روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و روایی محتوا
تأیید شد که شاخص روایی محتوای مقیاس در هریک از
حیطههای مربوطبودن ،واضحبودن و سادهبودن بهترتیب ،0/89
 0/96و  0/97محاسبه شد .بهمنظور بررسی روایی سازۀ
مقیاس ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و نتایج مدل
تخمین استاندارد ،پس از اصالح ،برای  PCFI ،CFIو RMSE

بهترتیب  0/903و  0/687و  0/053محاسبه شد .پایایی به

دقت ،اعتمادپذیری ،ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره

فرضیههای فرعی

میکند و از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .درواقع ،نشان

فرضیۀ فرعی اول :بازدید مجازی اماکن مذهبی تأثیرات معنوی

میدهد که ابزارهای اندازهگیری ،که برای سنجش متغیر و صفتی
خاص ساخته شدهاند ،تا چه حد اندازۀ نتایج یکﺴانی را در شرایط
مشابه نشان میدهند .به عبارتی ،ابزار پایا ابزاری است که به
خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند (حافظنیا،
 .)1387همﺴانی درونی (آلفای کرونباخ) این مقیاس ،براساس
کانر ـ دیو یدسـون ( α = 0/80 ،)2003تأیید شده است.

افراد را در دوران کرونا افزایش میدهد.
فرضیۀ فرعی دوم :بازدید مجازی مذهبی کنترل افراد بر
امور را در دوران کرونا افزایش میدهد.
فرضیۀ فرعی سوم :بازدید مجازی مذهبی پذیرش تغییر
مثبت افراد را در دوران کرونا افزایش میدهد.
فرضیۀ فرعی چهارم :بازدید مجازی مذهبی اعتماد به غرایز
فردی و تحمل آثار منفی را در دوران کرونا افزایش میدهد.

فرضیۀ اصلی
فرضیۀ اصلی :بازدید مجازی مذهبی تابآوری افراد را در
دوران کرونا افزایش میدهد.

فرضیۀ فرعی پنجم :بازدید مجازی مذهبی تصور از
شایﺴتگی و صالحیت فرد را در دوران کرونا افزایش میدهد.

تأثیرات معنوی

پذیرش مثبت تغییر

تابآوری

بازدید مذهبی مجازی

اعتماد به غرایز فردی و
تحمل تأثیرات منفی
تصور از شایﺴتگی و
کفایت فردی

شکل  :1چارچوب مفهومی تحقیق (منبع :مدلتابآور ی کانر ـ دیو یدسـون)

یافتههای تحقیق
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،از میان  40نفر
حاضر در پژوهش 20 ،نفر در گروه کنترل و  20نفر نیز در
گروه آزمایش قرار گرفتهاند.

جدول  :1فراوانی مربوط به عضویت گروهی افراد نمونه
عضویت گروهی

فراوانی

درصد

کنترل

20

50

آزمایش

20

50

کل

40

100

نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا

خودکنترلی

قبل از ارائۀ نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری
مکرر ،پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک ارزیابی شد .بر

همین اساس ،نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلک 1در جدول  2نشان
میدهد که پیشفرض نرمالبودن توزیع نمونهای دادهها ،در
متغیر تابآوری و زیرمقیاسها ،در گروههای آزمایش و کنترل
و در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،برقرار است؛ زیرا
درخصوص همۀ سازهها سطح معنیداری از  0/05بیشتر است.

____________________________
1. Shapiro-Wilk Test
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جدول  :2نتایج بررسی نرمالبودن متغیرها با آمارۀ شاپیرو ـ ویلک
پیشآزمون

گروهها

پسآزمون

آمارۀ آزمون

سطح معناداری ()sig

آمارۀ آزمون

سطح معناداری ()sig

آزمایش

0/688

0/802

0/968

0/713

کنترل

0/948

0/331

0/974

0/828

آزمایش

0/925

0/293

0/972

0/797

کنترل

0/942

0/293

0/945

0/293

آزمایش

0/894

0/4

1/607

0/205

کنترل

0/702

0/708

1/292

0/071

آزمایش

1/363

0/05

0/884

0/415

کنترل

0/739

0/646

1/046

0/223

اعتماد به غرایز فردی و

آزمایش

1/297

0/1

0/954

0/322

تحمل تأثیرات منفی

کنترل

0/668

0/764

0/845

0/473

آزمایش

0/537

0/935

0/570

0/902

کنترل

1/051

0/219

1/248

0/089

تابآوری
تأثیرات معنوی
کنترل
پذیرش مثبت تغییر

تصور از شایﺴتگی فردی

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

یکی دیگر از پیشفرضهای آزمون تی زوجی وجود

نشان میدهد .ازآنجاکه در تمام شاخصها سطح معنیداری

همبﺴتگی معنیدار بین نمرات متغیر وابﺴته است .نتایج

کوچکتر از  ۰/۰5است ،فرض معنیداربودن ارتباط بین نمرات

بهدستآمده ،در جدول  ،۳وجود همبﺴتگی معنیدار در نمرات

پذیرفته میشود.

پیشآزمون و پسآزمون در نمرات تابآوری و زیرمقیاسها را
جدول  :3جدول ضرایب همبستگی بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون
تعداد

همبستگی

سطح معنیدار ی

شاخصها
۱

تأثیرات معنوی

۲۰

۰/5۱۱

۰/۰۲۱

۲

کنترل

۲۰

۰/۴57

۰/۰۴۳

۳

پذیرش مثبت

۲۰

۰/5۹۲

۰/۰۲7

۴

اعتماد به غرایز

۲۰

۰/6۱۱

۰/۰۳۳

5

تصور از شایﺴتگی فردی

۲۰

۰/5۴۱

۰/۰۴۱

6

تابآوری

۲۰

۰/67۱

۰/۰۲۱

فرضیۀ اصلی :بازدید مجازی مذهبی تابآوری افراد را

در ادامه ،آزمون فرضیههای تحقیق به شرح ذیل ارائه

در دوران کرونا افزایش میدهد.

میشود.

جدول  :4مقایسۀ تابآوری در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

پیشآزمون

آمارۀ تی وابسته

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

5۳/7۰

5/6۰۱

۸۱/۴۰

۴/۲۸۴

کنترل

55/۲۰

5/۹۳۴

۴/۰۱5

6/۳5۰

تابآوری

آمارۀ تی مﺴتقل
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 t=۰/5۸و df=۳۸

 t=۱۴/۰7و df=۳۸

Sig=۰/۲7

Sig<۰/۰۱

 t=۱۹و df=۱۹
Sig<۰/۰۱
 t=۱/۹56و df=۱۹
Sig=۰/۰7

مقادیر آمارۀ تی و سطح معنیداری نشان میدهد که
تفاوت بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزماش
معنیدار است ،اما در گروه کنترل معنیدار نیﺴت که نشان
میدهد بازدید مجازی اماکن مذهبی در تابآوری اثر معنادار

نمرات پیشآزمون با هم برابر است و در پسآزمون ،بهدلیل اثر
بازدید مجازی ،تفاوت معنیدار دارند.
فرضیۀ فرعی اول :بازدید مجازی اماکن مذهبی تأثیرات
معنوی افراد را در دوران کرونا افزایش میدهد.

دارد .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل بیان میکند که میانگین
جدول  :5مقایسۀ تأثیرات معنوی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

گروهها

تأثیرات
معنوی

آمارۀ تی وابسته

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۳/7۰

۱/5۱۸

6/6۰

۱/۳۹۲

کنترل

۳/6۱

۱/۴55

۴/۳

۱/۱۱۸

مﺴتقل

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱
 t=۱/5۸و df=۱۹
Sig<۰/۰۱

نتایج نشان میدهد که تفاوت بین نمرات پیشآزمون و

میتوان این واقعیت را پذیرفت که بازدید مجازی اماکن

پسآزمون در گروه آزمایش معنیدار است ،اما در گروه کنترل

مذهبی ،با تأثیرات معنوی خود ،تابآوری در افراد را افزایش

تفاوتی بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون وجود ندارد که

میدهد.

بدانمعنی است که گروه کنترل ،پس از بازدیدهای مجازی،
نگرش معنویتری به شرایط موجود پیدا کرده است .بنابراین،

فرضیۀ فرعی دوم :بازدید مجازی مذهبی کنترل افراد بر
امور را در دوران کرونا افزایش میدهد.

جدول  :6مقایسۀ زیرمقیاس کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

5

۲/۰5۲

۹/۹5

۱/6۹۴

۰/۹5

۱/۴۱۰

۰/5۸6

۱/775

آزمایش
کنترل
کنترل
آمارۀ تی مﺴتقل

آمارۀ تی وابسته

نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا

آمارۀ تی

 t=۰/۱۸و df=۳۸

 t=7/5۸و df=۳۸

 t=۳/7۱7و df=۱۹

 t=۱۰/۳۸و df=۱۹
Si<۰/۰۱
Sig<۰/۰۱

 t=۱/6۳۳و df=۳۸

 t=7/۴۳۳و df=۳۸

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱

نتایج حاصل از بررسی نمرات کنترل افراد بر امور ،در هر
دو گروه پیشآزمون و پسآزمون ،نشان داد که تفاوت بین نمرات
در گروه آزمایش معنیدار است ،اما در گروه کنترل معنیدار

 t=۰/۱۱۹و df=۱۹

نیﺴت که نشان میدهد بازدید مجازی اماکن مذهبی در کنترل
افراد بر امور اثر معنادار دارد.
فرضیۀ فرعی سوم :بازدید مجازی مذهبی پذیرش تغییر
مثبت افراد را در دوران کرونا افزایش میدهد.
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جدول  :7مقایسۀ پذیرش تغییر مثبت در پیشآزمون و پسآزمون
گروهها
آزمایش

پیشآزمون

آمارۀ تی وابسته

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱۲/7۰

۰/۲7۹۲

۱۸/۳5

۱/۸۴۳

پذیرش تغییر مثبت
کنترل
آمارۀ تی مﺴتقل

۱۱/۸5

۰/6۱6۳

۱/۲۰7

۱۱/7۰

 t=۰/5۹و df=۳۸

 t=۱۱/۳۰۸و df=۳۸

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱

براساس اطالعات بهدستآمده از آمارۀ آزمون تی و سطح
معنیداری آزمون ،برای مقایﺴۀ بین نمرات پیشآزمون و

 t=۱۹و df=۱۹
Sig<۰/۰۱
 t=۱/۳۲و df=۱۹
Sig<۰/۰۱

میانگین نمرات پیشآزمون با هم برابر است و در پسآزمون،
بهدلیل اثر بازدید مجازی ،تفاوت معنیدار دارند.

پسآزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل ،میتوان پذیرفت که

فرضیۀ فرعی چهارم :بازدید مجازی مذهبی اعتماد به

تفاوت بین نمرات گروه کنترل معنیدار نیﺴت که نشان میدهد

غرایز فردی و تحمل آثار منفی را در دوران کرونا افزایش

بازدید مجازی از اماکن مذهبی در پذیرش تغییر مثبت اثر

میدهد.

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

معنادار دارد .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل بیان میکند که
جدول  :8مقایسۀ اعتماد به غرایز فردی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱۳/۹۰

۲/55۳

۲۲/5۰

۲/۱۱۳

آزمایش
اعتماد به غرایز فردی
کنترل
آمارۀ تی مﺴتقل

۱۴/۸۰

۲/۴۰۴

۱5/۴6

 t=۱/۰۸و df=۳۸

 t=۱۱/7۴و df=۳۸

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱

۱/567

 t=۱۹و df=۱۹
Sig<۰/۰۱
 t=۰/7۳و df=۱۹
Sig<۰/۰۱

براساس نتایج آزمون ،آمارۀ آزمون از  ۱/۹6بزرگتر و

نیﺴت .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل نشان میدهد که

سطح معنیداری کوچکتر از  ۰/۰۱درصد است .بنابراین،

بازدیدها نمرات این شاخص را در گروه آزمایش ،در مقایﺴه با

فرضیۀ «بازدیدهای مذهبی مجازی اعتماد به غرایز و تحمل آثار

گروه کنترل ،افزایش داده است.

منفی را در افراد افزایش میدهد» پذیرفته میشود .همانطور که
نتایج نشان میدهد ،تفاوت بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون
در گروه آزماش معنیدار است ،اما در گروه کنترل معنیدار
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آمارۀ تی وابسته

فرضیۀ فرعی پنجم :بازدید مجازی مذهبی تصور از
شایﺴتگی و صالحیت فرد را در دوران کرونا افزایش میدهد.

جدول  :9مقایسۀ زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی در پیشآزمون و پسآزمون
گروهها
آزمایش

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱۹/۲5

۲/۸۸

۲6

۱/۹۴6

تصور از شایﺴتگی فردی
کنترل
آمارۀ تی مﺴتقل

۱۸/۸5

۲/7۳۹

۱۸/۸۰

 t=۰/۱۴و df=۳۸

 t=7/7۰و df=۳۸

Sig<۰/۰۱

Sig<۰/۰۱

۳/6۲

آمارۀ تی وابسته
 t=۹/56و df=۱۹
Sig<۰/۰۱
 t=۰/۰7و df=۱۹
Sig<۰/۰۱

پسآزمون در گروه آزماش معنیدار است ،اما در گروه کنترل

خود ،تابآوری در افراد را افزایش میدهد .در فرضیۀ دوم نیز

معنیدار نیﺴت که نشان میدهد بازدید مجازی از اماکن

بازدید مجازی مذهبی کنترل افراد بر امور را در دوران کرونا

مذهبی تصور از شایﺴتگی و صالحیت فرد را در دوران کرونا

افزایش میدهد .نتایج حاصل از بررسی نمرات کنترل افراد بر

افزایش میدهد .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل بیان میکند

امور در هر دو گروه پیشآزمون و پسآزمون نشان داد که تفاوت

که میانگین نمرات تصور شایﺴتگی و صالحیت فرد پیش از

بین نمرات در گروه آزمایش معنیدار است ،اما در گروه کنترل

بازدید با نمرات او پس از بازدید تفاوت معنیدار دارد.

معنیدار نیﺴت که نشان میدهد بازدید مجازی از اماکن

یافتههای تحقیق

مذهبی در کنترل افراد بر امور اثر معنادار دارد .بازدید مجازی

طبق تحلیل و بررسیهای انجامشده ،فرضیۀ تحقیق تأیید شد
و ،بر این اساس ،بازدید مجازی مذهبی تابآوری افراد را در
دوران کرونا افزایش میدهد .نتایج حاصل از تجز یهوتحلیل
دادهها نشان داد که تفاوت بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون
در گروه آزماش معنیدار است ،اما در گروه کنترل معنیدار
نیﺴت که نشان میدهد بازدید مجازی از اماکن مذهبی در
تابآوری اثر معنادار دارد .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل
بیان میکند که میانگین نمرات پیشآزمون با هم برابر است و
در پسآزمون ،بهدلیل اثر بازدید مجازی ،تفاوت معنیدار دارند
و بر معنیداربودن تأثیر بازدیدها در تابآوری افراد تأکید
میکند .همچنین ،بازدید مجازی از اماکن مذهبی تأثیرات
معنوی افراد را در دوران کرونا افزایش میدهد .نتایج نشان
میدهد که تفاوت بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروه
آزمایش معنیدار است ،اما در گروه کنترل تفاوتی بین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون وجود ندارد که بدانمعنی است که
گروه کنترل پس از بازدیدهای مجازی نگرش معنویتری به
شرایط موجود پیدا کرده است .بنابراین ،میتوان این واقعیت را

مذهبی پذیرش تغییر مثبت افراد را در دوران کرونا افزایش
میدهد .براساس اطالعات بهدستآمده از نتایج آزمون
مقایﺴۀ بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه
آزمایش و کنترل ،میتوان پذیرفت که تفاوت بین نمرات گروه
کنترل معنیدار نیﺴت که نشان میدهد بازدید مجازی از
اماکن مذهبی در پذیرش تغییر مثبت اثر معنادار دارد.

نقش بازدید مذهبی مجازی در تابآوری در دوران کرونا

نتایج نشان میدهد که تفاوت بین نمرات پیشآزمون و

پذیرفت که بازدید مجازی از اماکن مذهبی ،با تأثیرات معنوی

همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل بیان میکند که میانگین
نمرات پیشآزمون با هم برابر است و در پسآزمون ،بهدلیل اثر
بازدید مجازی ،تفاوت معنیدار دارد .بازدید مجازی مذهبی
اعتماد به غرایز فردی و تحمل آثار منفی را در دوران کرونا
افزایش میدهد .براساس نتایج آزمون این فرضیه ،بازدیدهای
مذهبی مجازی اعتماد به غرایز و تحمل آثار منفی را در افراد
افزایش میدهد؛ چراکه نتایج نشان میدهد تفاوت بین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزماش معنیدار است ،اما در
گروه کنترل معنیدار نیﺴت .همچنین ،نتایج آزمون تی مﺴتقل
نشان میدهد که بازدیدها نمرات این شاخص را در گروه
آزمایش ،در مقایﺴه با گروه کنترل ،افزایش داده است .در پایان،
بازدید مجازی مذهبی تصور از شایﺴتگی و صالحیت فرد را
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در دوران کرونا افزایش میدهد .نتایج نشان میدهد که تفاوت

ارزشمند هﺴتند .بازدید مذهبی مجازی ،بهوسیلۀ حضور

بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزماش معنیدار

آنالین در شبکههای مجازی در دوران قرنطینه خانگی کرونا،

است ،اما در گروه کنترل معنیدار نیﺴت که نشان میدهد

شرایطی را پیش روی افراد قرار میدهد تا تابآوری آنها را

بازدید مجازی از اماکن مذهبی تصور از شایﺴتگی و

افزایش دهد و درنتیجه موجبات گذر و تحمل فشارهای سخت

صالحیت فرد را در دوران کرونا افزایش میدهد .همچنین،

کرونا را آسان کند .این امر همان تأکید بر اثر معنوی واالی

نتایج آزمون تی مﺴتقل بیان میکند که میانگین نمرات تصور

گردشگری است .ازاینرو ،میتوان چنین استدالل کرد که،

شایﺴتگی و صالحیت فرد پیش از بازدید با نمرات پس از

همانطور که گردشگری ضرورت زندگی انﺴانی است،

بازدید تفاوت معنیدار دارد .تابآوری بهمنزلۀ یکی از عوامل

سایتهای مذهبی نیز ،چه با حضور فیزیکی و چه

محافظتی در مقابل عوامل خطرساز آینده و ظرفیت مثبت افراد

غیرفیز یکی ،میتوانند آثار معنوی مثبتی در تابآوری داشته

برای سازگاری با تنشها و بحرانهای زندگی رابطۀ تنگاتنگی

باشند .پیشنهادهایی در ذیل ،با توجه به نتایج تحقیق ،ارائه

دارد .با توجه به بیماری کرونا و نگرانی و دغدغهها و

میشود:

اضطرابهای ناشی از مبتالشدن به این بیماری ،تابآوری در

• توسعۀ بازدیدهای مجازی مذهبی؛

مقابل این مﺴائل نکتهای بﺴیار مهم است .نتایج این مطالعه

• توسعۀ ابزارهای الکترونیک بهمنظور کمک به بازدید
مجازی مذهبی؛

نشان داد که بازدیدهای مذهبی توانایی تابآوری در مقابل
مشکالت ناشی از این بیماری را ارتقا و تأثیرات بﺴیار مثبت

•
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بازگشت به زندگی عادی و همزیﺴتی با وجود بیماری را

شبکههای مجازی ایرانی ،برنامهها و بازدیدهای متنوع

افزایش میدهد.

و جذاب از اماکن زیارتی و مذهبی کمتر شناختهشده
را در برنامۀ کاری خود قرار دهند.

بحث و نتیجهگیری

•

مکانهای مذهبی همواره در طول تاریخ مورد توجه واقع
شدهاند هم از نظر جاذبۀ گردشگری با هدف بازدید معماری و

دارند ،پیشنهاد میشود متولیان اماکن مذهبی
برنامههایی مثل برنامههای تلویزیونی در شبکهها

رو یکرد توجه مجازی به این مکانها موضوعی است که

درنظر بگیرند که این عزیزان بتوانند استفادۀ

میتواند دریچۀ متفاوتی را در مطالعات گردشگری بگشاید.

غیرحضوری مطلوبی از این اماکن در دوران کرونا

دوران کرونا و شرایط سخت قرنطینه مشکالتی را بهو یژه برای
سفر ایجاد کرده است .هم برای کﺴانی که سفرهای مذهبی در
برنامههای معمول آنها وجود داشته و هم برای کﺴانی که
چنین تعلقاتی نداشتند خأل بﺴیاری پیرامون حضور و سفر به
این مکانها شکل گرفت .تابآوری و گذران دوران سخت
و یژگی رفتاری است که میبایﺴت با ابزارها و طرق متفاوت به
آن توجه شود .یکی از این فعالیتها بازدید مجازی مذهبی در
دوران کرونا و قرنطینۀ خانگی است که بیشک در مطالعات
گردشگری جدید جای دارند .نتایج تحلیل و بررسی در این
تحقیق نشان میدهد که سایتهای مذهبی و یژگیهای
منحصربهقردی دارند که حتی با استفاده از ابزارهای ّفناورانه نیز

بهدلیل اینکه برخی اقشار جامعه از جمله افراد
میانسال دسترسی محدودتری به فضای مجازی

تاریخ آنها و هم از نظر تعلقات دینی و مذهبی .بااینحال،
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سازمانهای متولی امور مذهبی ،با هماهنگی

داشته باشند.
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The Role of Virtual Religious Visits on Coronation Resilience
Mahdieh Shahrabi Farahani1
Abstract

As one of the oldest travels, religious tourism has become an inevitable reality to bring peace and relief
from the anxieties of the industrial society’s life. In the world in late 2019 was struggling with Coronavirus

and the tourism industry faced numerous limitations. Travel was not as usual, and it was not in a
conventional manner; in these circumstances, the use of electronic devices was quickly in the tourism
industry. Given the prevalence of coronavirus and travel bans, resilience is essential to emphasize enduring
pressures and critical situations. This study is a descriptive and survey study. This study investigates the
role of virtual religious visits on resilience during the Corona era. Due to the conditions and limitations in
2020 and the unavailability of the statistical population, a quasi-experimental method was used. This
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method was performed with an experimental group and a control group to measure the effect of virtual
visits on the resilience of both groups. The components of spiritual influence, control, acceptance of positive
change, trust in individual instincts and tolerance of adverse effects, and perception of personal competence
formed the research hypotheses on the role of virtual religious visits on resilience during the Covid
pandemic. Also, these components were tested. Before participating in the virtual pilgrimage, pre-tests were
taken from each group. The experimental group was invited to the virtual pilgrimage to Karbala four times
a month in the next step. These pilgrimages were performed every week for 15 minutes, but the control
group did not include any intervention. In the end, the post-test design was performed to measure the
resilience of individuals. The hypothesis test shows that the experimental group has higher resilience in the
present condition than the control group.
Keywords: Religious tourism, Virtual visit, Resilience, Corona disease
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